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1. Quản trị (Governance) 

1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển 

Để làm rõ các vấn đề lý luận về quản trị tốt (good governance), đầu tiên phải tìm 

hiểu về quản trị (governance). 

Có nhiều định nghĩa về quản trị, dưới đây là một số định nghĩa tiêu biểu: 

-Theo Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, quản trị là “Các truyền 

thống và thể chế mà dựa vào đó để thực hiện quyền lực ở một quốc gia”
1
. 

-Theo Ngân hàng thế giới (WB), quản trị là “… cách thức mà quyền lực được thực 

thi thông qua các thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của một quốc gia”
2
. 

-Theo UNDP, quản trị là “việc thực thi quyền lực chính trị, hành chính, kinh tế để 

quản lý các vấn đề của quốc gia ở mọi cấp độ. Nó bao gồm các cơ chế, quy trình, và thiết 

chế mà thông qua đó các công dân và các nhóm biểu thị sự quan tâm và thực hiện các 

quyền hợp pháp và nghĩa vụ của mình, cũng như cho thấy sự khác biệt của họ”
3
. 

- Theo ADB, quản trị là “cách thức mà nhờ đó quyền lực được thực hiện để quản 

lý các nguồn lực kinh tế, xã hội cho sự phát triển của một quốc gia. Nó đề cập đến chất 

lượng hoạt động của các thể chế có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện và bảo đảm thực thi 

các chính sách tốt dựa trên cách thức hiệu lực, hiệu quả, công bằng và toàn diện”
4
. Theo 

nghĩa rộng, “quản trị nói đến môi trường thể chế mà ở đó các công dân tương tác với 

nhau và với các cơ quan, quan chức nhà nước”
5
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